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ATA DA 3ª REUNIÃO DE 2019 DO FÓRUM
NACIONAL
PELA
REDUÇÃO
DA
DESIGUALDADE SOCIAL, REALIZADA NO
DIA 26 DE ABRIL DE 2019, EM BRASÍLIA-DF.
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PARTICIPANTES: O coordenador do Fórum Nacional pela Redução da Desigualdade Social e
presidente do Conselho Federal de Economia (COFECON), Econ. Wellington Leonardo da Silva; o
diretor regional do Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, Antonio Carlos de Andrade; o diretor
executivo da Central Única dos Trabalhadores - CUT/Nacional, Ismael César; a representante da
Federação Nacional dos Economistas - Fenecon, Elisângela Resende Fonseca; a diretora da
Associação Nacional de Política e Administração da Educação - ANPAE-DF, Natália Duarte; a
representante da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e da
Auditoria Cidadã da Dívida - ANFIP/ACD, Rita de Cássia Felicetti; o conselheiro do Conselho
Regional de Economia da 11ª Região-DF, Gilson Duarte; o representante da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil - CNBB, padre Thierry Linard; o diretor administrativo da Associação Nacional
dos Magistrados da Justiça do Trabalho - Anamatra, Valter Souza Pugliesi; o secretário-geral da
Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal - CONDSEF, Sérgio Ronaldo da Silva; e
o presidente da Federação Nacional dos Sindicatos dos Servidores dos Órgãos Públicos Federais de
Fiscalização, Investigação, Regulação e Controles - FENAFIRC, Ogib Teixeira Filho. Participaram,
ainda, pelo Cofecon, a superintendente da autarquia, Aline Tales Ferreira; os assessores Jane Lopes da
Silva, Natália Lepsch Kenupp Batista e Raphael Pacheco Filho; o técnico de informática Danyel
Willian Santos Teófilo; e a supervisora de Serviços Gerais Edna Barroso Machado. Justificativas de
ausência: a Conselheira Regina Pedroza, do Conselho Federal de Psicologia, está em reunião plenária;
o representante da OAB, Luiz Viana Queiroz, informou impossibilidade de participar por motivos de
compromissos institucionais assumidos anteriormente; o representante do Inesc, José Antônio
Moroni, impossibilitado de participar em razão de compromissos profissionais; os representantes da
CTB, João Paulo Ribeiro e Ícaro, por motivos de viagem e outros compromissos, respectivamente; o
representante da CSP Conlutas, Eduardo Zanata, por motivo de viagem; a representante da OXFAM
Brasil, Kátia Maia, impossibilitada em razão de compromissos institucionais assumidos
anteriormente; a representante da Força Sindical, Maria Antônia Magalhães, está acompanhando um
familiar no hospital; a representante da GTPA – Fórum EJA/DF, Maria Luiza Pereira, por motivo de
viagem; a representante do PT-DF, Mariza Garcia Borges, está impossibilitada em razão de
compromissões institucionais; a representante da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Cristina de
Araújo, está em viagem; o representante do DIAP, Antônio Augusto de Queiroz, impossibilitado em
função de compromissões institucionais; o representante da CUT, Edson Campos, impossibilitado em
função de compromissos institucionais; e o representante do DIEESE, Max Leno, impossibilitado em
função de compromissões institucionais. ABERTURA DA REUNIÃO: Às 14 (quinze) horas e 40
minutos do dia vinte e seis de abril de dois mil e dezenove, em Brasília-DF, o Coordenador do Fórum,
Economista Wellington Leonardo da Silva, iniciou os trabalhos e pediu aos presentes que se
apresentassem. Em seguida, realizou a leitura da pauta. O padre Thierry Linard, representante da
CNBB, convidou os presentes a participarem do evento Diálogo e Construção, no Centro Cultural de
Brasília, no último sábado de cada mês. A próxima edição ocorrerá no dia 27 de abril, a partir das 9h,
e tratará do tema Reforma da Previdência: Justiça e Desigualdade. O coordenador do Fórum,
Wellington Leonardo da Silva, disponibilizou as notas do Cofecon sobre a Reforma da Previdência
para auxiliar nas discussões do evento promovido pela CNBB. Ismael César, representante da
CUT/Nacional, informou sobre a realização de um grande ato no dia 1º de maio com as centrais
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46 sindicais (Intersindical, Conlutas, CNTE, CGTB, Força Sindical), no Anhangabaú, em São Paulo-SP,
47 contra a reforma da previdência, com indicativo de greve para o dia 14 de junho. Em Brasília, o
48 evento do dia 1º de maio da classe trabalhadora será realizado no Taguaparque, em Taguatinga/DF.
49 PONTOS DE PAUTA. 1. Ata da reunião anterior. Leitura e aprovação da ata da 2ª Reunião de
50 2019, realizada no dia 21 de março de 2019, na sede do Cofecon, em Brasília-DF. Após ajustes,
51 aprovada. 2. Informes do Coordenador. 1. Ata da reunião anterior. Leitura e aprovação da ata da
52 2ª Reunião de 2019, realizada no dia 21 de março de 2019, na sede do Cofecon, em Brasília-DF. 2.
53 Informes do Coordenador. O coordenador do Fórum, Wellington Leonardo da Silva, apresentou a
54 informação das entidades do Fórum que são governamentais e as que não são governamentais: Não
55 governamentais: CUT, CUT/DF, CTB, CTB-DF, CGTB, CSP Conlutas; DIEESE, Fenecon, OXFAM,
56 INESC, ANFIP, Auditoria Cidadã da Dívida, Corecon-DF, Sindecon-DF, CNBB, OAB, Sindifisco,
57 Fenafirc, sindilegis, Força Sindical, UGT, NCST, UST, Intersindical, UNE, MST/Nacional, Contag,
58 Cáritas, CNTI, Sindsep-DF, DIAP, Conselho Nacional de Saúde, Fetiep, Sinait, Anamatra, Anpae e o
59 Toninho do PSOL. Governamentais: CNI, CNT, CNA E CNC. Foram realizados convites às
60 seguintes entidades para integrar o Fórum Nacional: Fundação João Mangabeira, MTST –
61 Movimentos dos Trabalhadores Sem Teto, CONFEA, FNE – Federação Nacional dos Engenheiros,
62 Sindicato dos Aposentados e MAS – Movimento Acorda Sociedade. Respostas dos convites
63 enviados: Anamatra – 3ª participação; Toninho do Psol – 2ª participação; Feneco - sem resposta;
64 ANPT – sem resposta; SINDTE-DF - participou de 1 reunião; Sinpro-DF – participou de 1 reunião;
65 AJD – sem resposta; Fundação João Mangabeira - a secretária disse que recebeu ofício mas ainda
66 não teve retorno da diretoria; MTST - convite enviado por e-mail; FNE - O presidente está de férias
67 e não deu retorno sobre o convite para compor o Fórum. A secretária disse que vai despachar o
68 assunto novamente com ele, assim que retornar; CONFEA - A assessora da presidência está em
69 plenária. Assim que houver um intervalo na reunião, dará um retorno; Sindicato dos Aposentados 70 A secretária ainda não teve retorno da presidência sobre a participação no Fórum; MAS – foi
71 enviado ofício, mas não há resposta e não há número de telefone informado no site. 3.
72 Apontamentos da Reunião Grupo de Trabalho – Eixo 3 – 25/04/2019. O conselheiro do Corecon-DF
73 Gilson Duarte apresentou os principais pontos da reunião sobre a realização do Seminário para
74 discussão do eixo 3 da Campanha pela Redução da Desigualdade Social no Brasil, com o tema:
75 “Preservar e ampliar políticas públicas de valorização do trabalho e da Educação”. Sugestão de
76 datas prováveis: 13/06 ou 27/06, horário: 14h às 18h30. O local para realização do seminário está
77 sendo estudado e as sugestões são: auditório do DIEESE, Sindicato dos Bancários, Sindsep,
78 CUT/DF e UnB. A assessora de imprensa do Cofecon, Natália Kenupp, ligou para o Memorial
79 Darcy Ribeiro, na UnB, para verificar o custo do espaço e o valor informado foi de R$ 2.800,00
80 (dois mil e oitocentos reais) para o maior auditório, com capacidade para 250 (duzentas e cinquenta)
81 pessoas, e R$ 1.960,00 (um mil e novecentos e sessenta reais) para o auditório menor, com
82 capacidade para 70 (setenta) pessoas. Gilson Duarte informou que o formato do seminário
83 compreende duas mesas, com duração de duas horas cada. Cada mesa de debates contará com três
84 palestrantes, que terão 30 minutos para exposição. Haverá um coordenador para realizar
85 apresentações e direcionar perguntas dos participantes. As mesas terão a seguinte forma: Mesa 1 –
86 Defender a política de aumento real do salário-mínimo e assegurar e ampliar os direitos e garantias
87 dos trabalhadores; Enfoque jurídico: Guilherme Guimarães Feliciano (Anamatra); Enfoque
88 econômico: Cofecon/Corecon-DF; e Enfoque social: Aguardando indicação das Centrais/Dieese.
89 Mesa 2 – Impactos das novas tecnologias no mundo do trabalho; Enfoque jurídico: Luiz Antônio
90 Colussi (Anamatra); Enfoque econômico: a definir; Enfoque social: Aguardando indicação das
91 Centrais/Dieese. Informou ainda que Clóvis Scherer, do DIEESE, tem indicação de economistas
92 para atuarem no enfoque econômico das mesas. Quanto à divulgação, será realizada sugestão de
93 pauta para a imprensa; divulgação do evento nos sites e redes sociais das entidades; transmissão do
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evento ao vivo pelas redes sociais, com compartilhamento das entidades participantes do Fórum;
produção de folder digital para divulgação em grupos de WhatsApp; e produção de vídeo curto para
divulgação em grupos de WhatsApp. Ismael César, representante da CUT/DF, informou que a
entidade poderá participar das duas mesas, mas sugere que a Central fique com a mesa 1 e o nome
será informado posteriormente. Mas informou também que a CUT/Nacional poderá assumir a mesa
2, mas que o assunto será deliberado e posteriormente informado. Sugeriu a realização de um
seminário com espaço pequeno e transmissão pelas redes sociais. O presidente da Fenafirc, Ogib
Teixeira, sugeriu a definição do público-alvo que dará maior repercussão, com maior abrangência e
inclusão possível. Sugeriu que a organização do seminário procurasse a CTASP – Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço da Câmara dos Deputados - para a transmissão com alcance
maior, bem como apresentar um projeto para a CTASP para que ela possa assumir a proposta e
defendê-la. Toninho do Psol lembrou que no mês de junho o Congresso Nacional estará em pleno
embate sobre a Reforma da Previdência. Portanto, o seminário deveria colocar como tema principal
a Reforma da Previdência, sem prejuízo de debater os subtemas das mesas. Sugeriu, ainda, a
realização em universidade para que se tenha um amplo público. Colocou-se à disposição para
verificar junto a Associação dos Docentes da UnB a possibilidade de ceder um auditório para a
realização do seminário. O coordenador do Fórum, Wellington Leonardo da Silva, corroborou com
a inclusão da Reforma da Previdência na pauta do seminário. O padre Thierry Linard, da CNBB,
entende ser importante abordar esse tema que ameaça as políticas públicas. Rita de Cássia Felicetti,
da ANFIP/ACD, sugeriu o nome da Maria Lucia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, para estar
na mesa do seminário e falar sobre a Reforma da Previdência. O representante da ANAMATRA,
Valter Souza Pugliesi, disse que a entidade tem um posicionamento crítico sobre a Reforma da
Previdência, o que vai ao encontro deste Fórum. Sugeriu alterar o eixo do seminário de forma a
encaixar a Reforma da Previdência, alteração justificada pelo momento político atual em que se
discute o tema. O conselheiro do Corecon-DF Gilson Duarte afirmou que a Reforma da Previdência
já está inserida na temática da mesa 1, uma vez que o foco do seminário é completo e a questão
social está sendo descontinuada. A diretora da ANPAE-DF, Natália Duarte, entende que falar da
Reforma da Previdência e da necessidade de ampliar essa previdência para incluir aqueles que não
são incluídos será um desafio para os palestrantes do seminário. Rita de Cássia Felicetti, da ANFIP/
ACD, defende que o enfoque pode ser colocado como uma questão ampla no Brasil e tudo isso está
dentro do seminário. O coordenador do Fórum, Wellington Leonardo da Silva, fez o
encaminhamento das discussões, com a seguinte proposta: - abordar os temas em separado,
considerando que são vastos; no dia 13 de junho de 2019 seria tratada a Reforma da previdência e
no dia 27 de junho de 2019 os demais temas. O conselheiro do Corecon-DF Gilson Duarte
ponderou a inclusão do tema da reforma da previdência na mesa 1. Rita de Cássia Felicetti, da
ANFIP/ACD, corroborou com o conselheiro do Corecon-DF Gilson Duarte, pois acredita que a
questão da reforma da previdência trata da retirada de direito dos trabalhadores e, portanto, a
temática estaria contemplada na mesa 1. O presidente da Fenafirc, Ogib Teixeira, sugeriu alterar o
título da mesa 1 para que se possa fazer uma abordagem da reforma da previdência. O padre Thierry
Linard, da CNBB, sugeriu a realização de duas mesas, sendo que a mesa 1 seria ampliada, tratando
de direitos sociais e dos trabalhadores, e a mesa 2 contemplaria o tema de seguro social e direito dos
aposentados, deixando a questão dos impactos das novas tecnologias para outra oportunidade e
colocando em pauta a destruição da Previdência Social. O coordenador do Fórum, Wellington
Leonardo da Silva, indicou a inclusão do nome da economista Denise Gentil na mesa que tratará da
Reforma da Previdência, bem como indicando seu próprio nome para tratar do enfoque econômico
da Mesa 1. O Título da mesa 1 ficou definido, em conformidade com a sugestão do representante da
ANAMATRA, Valter Souza Pugliesi, o qual também mencionou que dentro da estrutura estabelecida
serão 3 (três) palestrantes e cada um abordará um enfoque do tema, quais sejam: aspectos
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constitucionais e impactos econômicos e sociais da PEC 06/19. O tema da mesa 2 ficou para ser
discutido em próxima oportunidade. Por fim, ficou definida a data do seminário em 27 de junho de
2019, com 6 (seis) votos favoráveis e 02 (dois) votos favoráveis à realização do evento no dia 13 de
junho de 2019. 4. Estratégia para a realização do Seminário – 1º semestre de 2019. Discutido no
item anterior. 5. Proposta de Cartilha para o Fórum. A empresa Marketing 10 fez apresentação
da revista Coquetel com conteúdo personalizado e apresentou proposta para confecção de revista
voltada ao tema da desigualdade social. 6. Rateio de publicação da Revista Seminário
Reestruturação da Seguridade Social e da Educação, realizado no dia 14 de dezembro de 2018,
em Brasília-DF. O coordenador do Fórum, Wellington Leonardo da Silva, solicitou indicação de
apoiadores para o rateio destinado à publicação da revista, com 1.000 (um mil) unidades, no valor
total de R$ 3.720,00 (três mil e setecentos e vinte reais). Apresentou as participações no rateio até o
momento: O Cofecon colaborará com R$ 1.000,00 (um mil reais); ANPAE-DF disponibilizará R$
300,00 (trezentos reais); ANFIP assumiu a diagramação da revista; Inesc confirma apoio, porém não
mencionou valor. O secretário geral da Condsef, Sérgio Ronaldo da Silva, prometeu apoiar em R$
500,00 (quinhentos reais). Faltam R$ 1.920,00 (um mil e novecentos e vinte reais), para os quais o
Coordenador do Fórum, Wellington Leonardo da Silva, solicitou que o Cofecon realize contato com
os que não estiveram presentes e os que se ausentaram para verificar disponibilidade, a fim de que o
assunto seja concluído em próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, Jane
Lopes da Silva, a presente ata.
Econ. Wellington Leonardo da Silva
Coordenador do Fórum Nacional

Jane Lopes da Silva
Secretária ad hoc
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